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NÅR VI ARBEJDER SAMMEN, 

SÅ RYKKER DET
Sønderborg-området er inde i en positiv 
udvikling. Der er fuld knald på offentlige og 
private byggerier. Kommunale fyrtårne lyser. 
Detailhandlen og restaurationsbranchen ud-
vikles, turismen boomer og erhvervsklimaet 
er i top. Samarbejdet løfter og Sønderborg 
skal videre. Borgmesterkandidat Stephan 
Kleinschmidt er klar til at løfte ansvaret.
 
Hvad er dine politiske ambitioner som 
borgmester?
”Som borgmester vil jeg bygge bro mellem 
rød og blå blok. Jeg tror på, at det brede 

samarbejde henover midten styrker kom-
munen og er med til at skabe rammerne for 
en langsigtet vækst og bæredygtig udvik-
ling. Det skylder vi vores borgere og vores 
erhvervsliv.”
 
Hvordan kan du gøre en forskel for  
Sønderborg?
”Ved at samarbejde på tværs og bakke op 
om vores ildsjæle kan vi gøre drømme til 
virkelighed. Kommunens profil er løftet mar-
kant med nye uddannelser på Alsion, Kgl. 
Køkkenhave, Multikulturhuset og Ungdoms-

huset; men også det kommende ferieressort 
på Nordals er et godt eksempel på et initiativ, 
der indvirker positivt på menneskers trivsel 
og lysten til at flytte hertil.”
 
Du siger flere skal vælge Sønderborg. 
Hvordan?
”Det kræver en indsats på flere fronter: 
Visionær byudvikling, aktive lokalsamfund, 
vækstrammer til virksomhederne, gode 
skoler og dagtilbud, et attraktivt ungemiljø 
og et mangfoldigt kulturliv. Det er helheden 
der tæller, og vi skal turde tænke stort!”

Slesvigsk Parti
Sammen for Synnejylland

DET KRÆVER MOD AT 

TÆNKE UD AF BOKSEN 

Jeg er optaget af  samarbejder,  
der styrker hele Sønderborg. I fællesskab  

får vi tingene til at ske. 

Stephan Kleinschmidt
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,,

Indbyggertallet og børnetallet falder. Det  
er ikke den vej vi vil. Slesvigsk Parti 
vil tænke ud af boksen og ind i nye 
samarbejdsformer for at tage hånd 
om udfordringen. Vi skal pirre til nys-
gerrigheden og øge interessen for 
Sønderborg Kommune. Man skal have 
lyst til at flytte hertil og være en del 
af vores fællesskab. Det gør vi med 
nye partnerskaber ml. erhvervslivet, 
uddannelsesinstitutioner og lokale 
ildsjæle.
 

Vi skal finde nye veje og nye boformer for 
fremtiden. Det kræver mod at tænke ud af 
boksen også når det gælder etablering af 
nye interessante boliger i hele kommunen og 
attraktive bofællesskaber, der kan reducere 
ældres ensomhed og fremme livskvaliteten. 
Nye boformer skal også have en positiv 
social og kulturel effekt for landsbyerne.
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